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Protokollija ja valimiskomis-

joni valimine 

Õpetaja ettekanne koguduse 

tegevusest aastail 2009-2011  

Nõukogu kandidaatide 

tutvustamine  

Valimiskorra tutvustamine 

Vaheaeg kuni 13.01 kell 

13.30 (hääletamine lõpeb 

13.01 kell 12.30) 

Valimistulemuste teatavaks-

tegemine ja kinnitamine 
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Hääletada saab järgmistel 

aegadel: 

Pühapäeval, 06. 01 kell 13-14 

täiskogu koosolekul kirikus 

Esmaspäeval, 07.01 kell 10-14 

kantseleis 

Teisipäeval, 08.01 kell 13-16 

kantseleis 

Kolmapäeval, 09.01 kell 10-14 

kantseleis 

Neljapäeval, 10.01 kell 14-18 

kantseleis 

Pühapäeval, 13.01 kell 11.45-

12.30 täiskogu koosolekul kirikus 
 

Koguduse täiskogu liikmetel, kes 

tervislikel või muudel põhjustel 

ei pääse kodust liikuma ja soovi-

vad hääletada kodus, palume 

endast teada anda hiljemalt   5. 

jaanuariks 2013 sekretär-juhiabi 

Eda Lauerile telefonidel 433 

3000, 58073080 või e-postiga 

viljandi.jaani@eelk.ee . 
 

Koguduse täiskogu koosolekust 

on oodatud osa võtma kõik need 

Viljandi Jaani koguduse liikmed, 

kes aastal 2012 või 2013 on 

tasunud kogudusele oma liik-

mesannetuse ja võtnud vähe-

malt korra aastas vastu püha 

armulauda.  

Koguduse täiskogu liikmete 

nimekiri valmib 9. detsembriks 

2012 ning sellega saab tutvuda 

koguduse kantseleis. 
 

Vastavalt kirikuseadustikule on 5-10 

koguduse täiskogu liikmel õigus üles 

seada nõukogu valimisteks oma 

kandidaat. Selleks tuleb hiljemalt 

23. detsembriks esitada koguduse 

kantseleisse kandidaadi üles-

seadmise kiri ja kandidaadi nõus-

olekukiri. Need vormid on saadaval 

koguduse kantseleis.  

Korraga võib täiskogu liige alla 

kirjutada kuni kolmele kandidaadi 

ülesseadmise kirjale.  

Täpsem informatsioon valimiste 

kohta EELK kodulehelt www.eelk.ee/

valimised või koguduse õpetajalt 

(marko.tiitus@eelk.ee, tel 53 413 

394).  
 Tarmo Loodus, 

juhatuse esimees 

VILJANDI JAANI KOGUDVILJANDI JAANI KOGUDUSE                 USE                         

TÄISKOGU KOOSOLEK ONTÄISKOGU KOOSOLEK ON                                                                                        

6.6.--13. JAANUARIL 201313. JAANUARIL 2013  

TÄNUD  MEIE VABATAHTLIKELE! 
MIRJAM TIITUS, MARKO TIITUS, 
EDA LAUER, KRISTIINA EHIN, ANU 
RÖÖMEL, KAI-RIIN KONT, INGRID 
JUHT, EPP PETRONE, MARGUS 
MÜÜR, SIGNE RISTISAAR, MARIA 
GERTSJAK, SILVIA SORO, IVO 
LEIARU, KATRIN KANGUS  – 
Päikeselaul 2012 korraldamine 

KALLE KÜTTIS – M-klubi juhtimine 
RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL 
KIVISTE, ILMI KARD, FATME 
KLEBAN– kiriku suurpuhastus 

MIRJAM TIITUS, TEET KAUR, 
INGRID JUHT, KATRIN KANGUS, 
KALMER LIIMETS – peremissa ja 
lastekiriku korraldamine ja läbiviimine 
MIRJAM TIITUS, RAJA AARDEVÄLJA 
- eakate pärastlõuna korraldamine 

TARMO LOODUS – kõlarite paigalda-
mine keldrisaali 

Palju õnne! 
01.12 Eda Aas               68 
  Riina Trumm              52 
02.12 Heli Vassar              53 
03.12 Ene Laur               55 
 Tiiu Luht               74 
04.12 Linda Klaos              77 
 Raili Mutli               63 
07.12 Saima Liverson              72 
08.12 Aili–Helene Saar              82 
09.12 Helga Henning              92 
 Laine–Marianne Tusti         85 
 Lilian Sõber              68 
10.12 Sale–Maret Jõgi              80 
 Tiia Konsand              53 
 Kalju Mirka              64 
12.12 Evi Murd               87 
 Ruti Karilaid              77 
 Mait Kullamaa              57 
13.12 Silvi Kaplur              52 
 Leili Elise Lutsoja              89 
 Kalle Tölp               53 
15.12 Helve Tikko              60 
 Rein Uusma              75 
18.12 Ly Vainikk              53 
20.12 Guido Tammistu              61 
21.12 Laine Tamm              88 
 Aime Jõks              58 
22.12 Haavi Sankovski              69 
23.12 Aksel Kiik               71 
24.12 Marlene Aavik              81 
26.12 Eda Paakspuu              60 
27.12 Arno Must              54 
28.12 Laine Madisson              85 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA 

NOOREMAID  SÜNIPÄEVALAPSI!  

 

Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.  Js 60: 1 
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Jõulukuu AD 2012  

Koguduse juhatuse otsusel toimub Viljandi Jaani koguduse 

täiskogu koosolek pühapäeval, 6. jaanuaril kell 12.00 Jaani 
kirikus.  Kell 10 algab Kristuse ilmumispüha missa, millest on 

oodatud osa võtma kõik täiskogu liikmed,  jumalateenistuse ja 
koosoleku vahel pakutakse keldrisaalis teed ja kohvi. 

mailto:viljandi.jaani@eelk.ee
http://www.eelk.ee/valimised
http://www.eelk.ee/valimised
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Marko Tiitus,  

koguduse õpetaja 
 

Kuula, mis vaikusesse jäi,   

kuula, neid lihtsaid hetki 

vaid, sa kuula,     

ka südamel on hääl…  
 

Niimoodi kõlavad Ott Leplandi poolt loodud ja 

lauldud Eesti tänavuse eurolaulu sõnad. Kes meist ei 

oleks kuulnud või ise kellelegi soovitanud: kuula oma 

südame häält! Ent tegelikkuses ei ole oma südame 

kuulamine kaugeltki nii lihtne, kui esmapilgul paistab. 
 

Mis on sinu südames või mis on sul südamel? Tõnu 

Lehtsaar kirjutab vajadusest jälgida, mis asju 

südamesse   võetakse. „Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata tühistele ja mõttetutele asjadele. On risk, et 

meie süda samastub nende asjadega, mis on 

südamesse võetud. Tõehetk, mil leitakse ennast tühine 

olevat, on igale südamele raske hoop. Mõned ei toibu 

sellest kunagi ja jäävadki tühisteks. Teised hakkavad 

tühisust väärtuseks valetama ning iseennast ja teisi 

ümber veenma. Igasugune pettus on ennekõike pettus 

iseenda vastu. Kui seesugused katsed õnnestuvad, on 

süda kadunud, pahnastunud. Vaid tugevad suudavad 

tühisusest loobuda ja pühenduda väärtuslikule.“ 
 

Jõuluevangeelium räägib inimeste erinevatest reaktsi-

oonidest  seoses Jeesuse sündimise ja 

avalikukssaamisega. Karjased pöördusid Petlemmast 

tagasi Jumalat kiites ja ülistades. Need, kes kuulsid 

karjaste jutustust, panid seda imeks. Maarja kohta aga 

öeldakse, et ta „jättis kõik need lood meelde, 

mõtiskledes nende üle oma südames.”    

(Luuka evangeelium 2:19)  
 

Ilmselt ei ole jõulusündmus ja ristiusk üleüldse 

midagi sellist, mida saaks möödaminnes ja kiiruga 

vastu või omaks võtta nagu õhtusel poeskäigul siit-

sealt lettidelt toidukraami haarates ja kaubakäru täites. 

See on sõnum, mida saab mõista ja kuulda üksnes 

südamega – südames kandes, mõtiskledes, mäludes. 

Süda ei tähenda piiblikeeles mitte tunnete asupaika, 

vaid inimese keset (vrd päevasüda, õunasüda), tema 

sügavamat olemust või tuuma. 
 

Selleks, et teha südames ruumi väärtuslikule, tuleb 

loobuda tühisest. Selleks on meile antud advendiaeg – 

südame läbikatsumise ja puhastamise aeg. See on aeg 

jääda vaikseks ja kuulata – ka südamel on hääl. 

Millest ta meile räägib – rõõmust või valust, 

igatsustest või ängist, lootusest või leinast, raisatud 

ajast või tänust imeliste hetkede eest? Kas ta kõneleb 

meile Jeesuslapse sünnist? 
 

Paul Gerhardti ühes ilusaimas jõululaulus on sõnad: 
 

Oh oleks mere sarnane 

mu süda, sügav, lai kui see, 

et Sind võiks vastu võtta! 
 

Soovin Sulle kogu südamest õnnistatud advendiaega 

ja rõõmsaid jõulupühi! 

KUULA SÜDAME KUULA SÜDAME KUULA SÜDAME 

HÄÄLTHÄÄLTHÄÄLT   

Esiteks,  koguduse praegune nõu-

kogu otsustas uue nõukogu liikmete 

arvu suurendada 18-lt 24-le. Oleme 

seisukohal, et koguduse elu kujunda-

mine ei saa olla väikese kildkonna 

mängumaa – nõukogule kiriku-

seadustikuga pandud ülesannete täit-

mine  nagu arengukava ja eelarvete ja 

majandusaasta aruannete kinnitamine, 

õpetaja ja juhatuse valimine, järele-

valve koguduse majandustegevuse üle, 

eeldab võimalikult laiapõhjalist otsus-

tajate ringi. Sestap on valimis-

nimekirja kokkupanekul olnud üheks 

põhimõtteks senisest suurem kaasatus. 

Teiseks oleme taotlenud võimali-

kult paljude praeguste nõukogu liik-

mete jätkamist ka järgmisel valimis-

perioodil. Praegune nõukogu on tei-

nud head tööd ning suutnud nelja aasta 

taguste erimeelsuste ületamisel ning 

kodurahu taastamisel astuda olulisi 

samme. Oleme nõukogu käivitamiseks 

pühendanud aega ja energiat, korralda-

nud mitmeid koolitusi, võtnud vastu 

ühisavalduse, koostanud ja kehtesta-

nud arengukava. Minna edasi täiesti 

uues koosseisus ei ole praeguses olu-

korras mõistlik. Teeb rõõmu, et kahek-

sateistkümnest praeguse nõukogu liik-

mest kuusteist kandideerib ka eelole-

vatel valimistel – see on märgiks, et 

need inimesed väärtustavad nõukogu 

liikmena tehtud tööd. 

Kolmandaks põhimõtteks on uute 

tegijate kaasamine. Nelja aasta jook-

sul on tulnud kogudusse uusi liikmeid, 

samuti on mõned „vanad olijad“ and-

nud märku, et nad tahaksid koguduse 

tegemistes aktiivsemalt osaleda. See-

tõttu näeme koguduse nõukogu kandi-

daatide nimekirjas ka „uusi nägusid“, 

kes on kogudusega liitunud hiljuti või 

on olnud meie hulgas juba aastaid, 

kuid pole senini koguduses oma kind-

lat rolli ja ülesannet leidnud. Andkem 

neilegi võimalus oma aega ja andeid 

koguduse heaks rakendada. 

Neljandaks eesmärgiks on erinevate 

inimeste kaasamine. Kogudus Kristu-

se ihuna on kirev ja mitmepalgeline, 

siin on esindatud erinevad põlvkonnad 

ja sotsiaalsed grupid, erinevate elu-

kutsete esindajad, erineva hariduse ja 

poliitiliste eelistustega inimesed. Seda 

eripalgelisust peaks peegeldama ka 

koguduse nõukogu, mis ei tohi muutu-

da suletud sõpruskonnaks, vaid peab 

tooma oluliste otsuste tegemisel nähta-

vale erinevad vaatenurgad ja aru-

saamad, olles samas valmis kokku-

lepeteks ja kompromissideks selle 

nimel, et Jumala Kuningriik võiks 

meie südameis ja meie keskel kasvada. 
Lõpuks, mis aga kõige olulisem – 

usun, et need kolmkümmend inimest, 

kes endid Aja Lehe veergudel nõukogu 

liikme kandidaatidena esitlevad, ar-

mastavad Kristust ja Tema kirikut. 

Nad ei võta nõukogu liikmeks olemist 

lihtsalt ühe ühiskondliku ülesandena, 

vaid on valmis teenima kirikut Kris-

tuse kutsel ja Temalt saadud jõuga. 

Loodan, et uus nõukogu saab koos-

nema inimestest, kes kogunevad ikka 

ja jälle pühapäevasele missale, et Ju-

mala Sõnast ja sakramendist tarkust ja 

väge ammutada ning olla Jumalat kii-

tev, ülistav ja usaldav kogudus. Kui 

see meie elus täna veel päriselt pole 

teostunud, siis on meile antud võima-

lus üheskoos kasvada usus ja Jumala 

tundmises ning just selles peaksid nõu-

kogu liikmed teistele eeskujuks olema. 

Sulle aga, hea koguduseliige, panen 

südamele: ära suhtu nõukogu valimis-

tesse ükskõikselt.  Kui Sa ei ole veel 

tänavu teinud oma liikmesannetust või 

osalenud armulaual, tee seda kindlasti. 

Kui Sa oled täiskogu liige (teinud an-

netuse ja käinud armulaual), siis tule 

kindlasti valima. Täiskogu koosolekul 

puudub kvooruminõue ning juriidili-

selt ei ole vahet, kas valimas käib 20 

või 200 inimest. Kuid tulevase nõuko-

gu liikmete jaoks on oluline teada, et 

neid on valinud ja usaldanud laiem 

ring koguduseliikmeid, kelle abile ja 

eestpalvetele nad võivad loota, kellele 

kogudus on armas, tähtis ja vajalik. 
Elame ajal, mil kristlaste osakaal  

ühiskonnas jääb järjest vähemaks ning 

tõenäoliselt ei osutu kaugeltki kõik 

luterlikud kogudused pikemas pers-

pektiivis elujõulisteks. Seetõttu on iga 

üksiku koguduseliikme annetus, toe-

tus, arvamusavaldus, aga ka valimistel 

antud hääl ja mandaat ühtlasi meel-

suseavaldus ja usutunnistus. Üheskoos 

tegutsedes kasvavad väikestest 

asjadest suured. 
Marko Tiitus, koguduse õpetaja 

VALIK ON SINU!VALIK ON SINU!  
Hea Viljandi Jaani koguduse liige! 6.-13. jaanuarini toimuvad meie 

koguduse nõukogu valimised. Oleme otsustanud – mina koguduse 

õpetajana, praegune juhatus ja nõukogu – esitada valimisteks ühise     30-

liikmelise nimekirja. Õhkkond meie koguduses on oluliselt stabiilsem ja 

koostööaltim kui neli aastat tagasi ja nii  otsustasime minna valimistele ühe 

nimekirjaga, ühtse meeskonnana. Põhjendan siinkohal, miks just neile 

kolmekümnele on tehtud ettepanek kandideerida uude nõukogusse ning olla 

järgmise nelja aasta jooksul otsustajate ja vastutajate ringis. 
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(Algus novembrikuu Aja Lehes.) 13. oktoober oli 

koolituspäev. Meil oli külas Porvoo koguduse 

diakon Heli Kristiina Bergholm, kes tutvustas 

vabatahtlikku tööd oma koguduses.  Tõlgina 

abistas meid Jaani koguduse liige Anneli Kont-

Rahtola, kes elab ja töötab Soomes. Juttu oli 

sellest, kuidas leida, õpetada ja  motiveerida 

vabatahtlikke, kes oleksid tugiisikuteks 

üksikutele ja abivajajatele. Selleks on loodud 

Soome Kirikus veebilehekülg „Suure 

südamega“ („Suurelle sydämelle“), mis 

hõlmab kõiki Soome piirkondi. Sealt 

leiab infot vabatahtliku töö võimaluste 

kohta kirikus ning soovi korral  on 

võimalik registreeruda. Võimalusi on 

erinevaid: võid olla sõbraks eakale, 

lapsele või üksikule inimesele, käia 

hooldekodudes laulmas, vanakestele 

küpsetada, kellelegi kududa või õm-

melda. Oma tähelepanekutest abista-
misel, ka negatiivsest, tuleb kindlasti 

vestelda juhendajaga. Koostegemine 

annab rõõmu mõlemale poolele. 
Pärast lõunat oli aeg vaikuseks, soovijad 

tegid õpetaja Marko Tiituse juhendamisel 

lihtsamaid vaimulikke harjutusi. Seejärel vahetati 

õpetaja juhendamisel mõtteid meeskonnatöö üle 

meie enda koguduses. Jutuks olid suhted meie 

koguduses, toimkondades ja kirikuelus. Need on 

kindlasti paranenud, aga arenguruumi jagub. 
Peale maitsvat lõunasööki algas meil kohtumine 

Porvoo koguduse töötegijatega, keda oli kokku 

16, sh koguduse ülemõpetaja Heikki Hakamies. 

Minu vastas istus pastor Veikko, kes sai aru veidi 

eesti keelest ja oskas tänu karjalastega suhtle-
misele ka vene keelt. Karli kõrval leidis koha 

proua, kes tundis Viljandi arste Adareid. Kõik 

kohalolijad tutvustasid end, seejärel võttis Timo  

Ågren (30 aastat Porvoos õpetajaametis olnud) 

kitarri ja laulsime üheskoos õhtulaulu. Saabus 

õige moment tänamiseks ning kingituse üle-

andmiseks Soome sõpradele, sest me olime seal 

tõesti hoitud ja teenitud. Igal sammul oli tunda, 

et meid oodati ja rõõmustati meie tuleku üle. 

14. oktoobril lahkusime peale rikkalikku 

hommikueinet  Karijärvilt, et osaleda Toom-

kirikus jumalateenistusel. Kirikus oli üle saja 

inimese. Missal teenis kolm vaimulikku:  Timo 

Ågren, Mervi Lahola ja Marko Tiitus, kes ka sel 

päeval jutlustas. Laulis noorte neidude ansambel. 

Suur erinevus võrreldes meiega on armulaua 

vastuvõtmises. Soomes on kasutusel väikesed 

karikad, mille armulaualine võtab kandikult, 

põlvitab  ning õpe-

taja valab talle suu-

rest karikast oma 

osa. Evangeeliumi 

lugemise ajal hoi-

takse kahel pool 

lugejat põlevaid 

küünlaid, mis oli 

päris kõnekas. 

Kantsli lähedal on 

kõrge metallist 
m i t m e k o h a l i n e 

küünlajalg. Seal 

süüdatakse nädala 

jooksul igavikku 

läinutele küünlad ja nimetatakse neid nimepidi. 

Missa oli meeldiv, aga mulle oli väga võõras, et 

näiteks armulauapalve ajal ei tõusta püsti. 

Harjumusel on suur jõud!  
Peale kirikuskäiku olid meiega lõuna-

lauas pastorid Heikki ja Timo. Toit oli 

nagu alati, väga maitsev – eriti huvitav 

ning meeldiv oli hapukas kihisev lauavesi. 
Tagasiteel  imetlesime Helsinki Toom-

kirikut ning suundusime  sadamaturule, 

kus palju eri rahvustest müüjaid kauples 
kõikvõimalike hõrgutistega, taamal 

purjekaid, paate, rannal autosid ja väikebusse - 

nagu suurlinna melu ikka. Kuna bussijuhid 

Tarmo Loodus ja Marko Tiitus olid väga 

oskuslikud ja tublid, olime õigel ajal õiges paigas. 

Tagasitee jäi pimedasse aega, aga kui koju ukse 

ette jõudsin, tundsin kurbust, et see aeg nii 

ruttu möödus. 
Mida arvas meie reisiseltskond: Maarja, Marko ja 

Mirjam, Karl, Enna ja Uku, Ilmi ja Meelis, Tarmo, 

Maie, Maarika, Tiina, Leili, Ebe, Kairi, Kaie, 

Kalmer ja Raja? Üldine arvamus oli üksmeelne -  

kõik olid väga rahul ja tänulikud Jumalale selle 

võimaluse eest. Sagedamini kordunud mõtted 

reisist: olid toredad kaaslased, hea võimalus 

tundma õppida üksteist, väga meeldis õppepäev 

ja selles peituvad ivad, osadus ja palvehetked, 

uued inimesed ja käimata kohad, hea korraldus 

ja lahked võõrustajad, erilise koha pälvis iga-

õhtune saun, ilusad ilmad ja kena 

loodus, kaunis kirik ja ruumikas 

kogudusemaja koos selles kihava 

tegevusega, meeldejääv missa ja 

toredad vestlused peale sauna, 

alati täis kõht ja muretu ning 

turvaline olek.  
Suur tänu Porvoo kogudusele 

meid vastu võtmast ning Jaani 

kogudusele reisi korraldamise eest. Suur tänu 

Jumalale, kes selle kõik teoks laskis saada. 

 Raja Aardevälja 

PORVOOS  SÕPRADEL  KÜLASPORVOOS  SÕPRADEL  KÜLAS  

Assessor ja Tartu 
praost  Joel Luha-
mets koguduse 
juhtorganite vali-
mistest:  
 

“Koguduseelu peavad 
juhtima eelkõige need, 
kellel on koguduse jaoks 

nii südant kui ka aega. Ka Paulus 
kirjutab oma esimeses kirjas 
korintlastele: «Vaadake ometi, 
vennad, oma kutsumist, et mitte palju 
tarku liha poolest, mitte palju 
vägevaid, mitte palju suursuguseid … 
ja mis maailma ees on halvast soost 
j a  põ latud ,  se l le  on  Juma l 
valinud» (1Kr 1:26,28a).  

Jumal on teinud sellise valiku selle-
pärast, et keegi ei hakkaks koguduses 
iseennast teostama, vaid et valitute 
kaudu saaks Jumal teha oma tööd. 
 
Koguduse nõukogu liikmed peaksid 
olema kuulekad Jumala Vaimule. Nad 
peaksid olema kuulekad üksteisele. 
Seda nimetatakse ka üksmeeleks. Neil 
peaks olema õpilase kõrv. Nad 
peaksid oskama küsida. Ka kõikidelt 
selle maailma tarkadelt tuleb küsida, 
kuid vastutama peavad koguduses 
siiski need, keda juhib Jumala Vaim. 
Kogudus ei ole tavaline orga-
nisatsioon. Kogudus on Kristuse ihu, 
millel on üks pea ja üks juht, see on 
Kristus.” 

Vastavalt kirikuseadustikule on   

5 kuni 10 koguduse täiskogu liik-

mel õigus üles seada nõukogu 

valimisteks oma kandidaat. Sel-

leks tuleb hiljemalt 23. detsemb-

riks esitada koguduse kantseleisse 

kandidaadi ülesseadmise kiri ja 

kandidaadi nõusolekukiri. Vasta-

vad vormid on saadaval koguduse 

kantseleis. Korraga võib täiskogu 

liige alla kirjutada kuni kolmele 

kandidaadi ülesseadmise kirjale.                      
Väljavõte kirikuseadustikust 
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RAJA AARDEVÄLJA  (68)  

on koguduse liige aastast 

1996. Tema peres on 3 

poega ja tütar.  Raja on osa-

lenud diakoonia ja jumala-

teenistuste toimkonnas ning 

nõukogus .  Raj a  tahab jä tka ta 

tegutsemist, sest see on kooskõlas tema 

ealiste ja tervislike võimalustega. “Pean 

tähtsaks inimestevahelist kooskõla, 

head läbisaamist ja koostööd”.  

MEELIS ATONEN        (45) 

on koguduse liige aastast 

2012, EELK liige aastast 

1990. Tema peres on 2 

poega ja 2 tütart. Meelis 

tegutseb ettevõtjana, on 

Tavid AS nõukogu liige, Kullasuuna 

juht kontsernis. “Pean oluliseks  

kristliku kasvatuse ja mõttelaadi tut-

vustamist noortele ning abi koguduse 

majandus- ning  finantsasjades.” 

ENNA AUDOVA           (36) 

on koguduse liige aastast 

2006, EELK liige aastast 

1994. Abielus. Enna on 

saksa ja inglise keele õpe-

taja. Laulis naisansamblis 

Iris, osales diakooniatoimkonna töös. 

“Oluline on jätkata olemasolevaid 

tegevusi ,  püüdes kaasata uusi 

koguduseliikmeid. Tahan kaasa lüüa 

diakooniavaldkonna arendamises”.  

EVIJA LEIARU-

KULDSAAR     (32)  

on koguduse liige aastast 

1996. Usuteaduse magister,  

Töötab Kalmetu koolis õpe-

tajana. Abielus, peres tütar. 

On osalenud laste- ja peretöö toim-

konnas, teenib kaasa teenistustel. 

“Nõukogu liikmena loodan kaasa lüüa 

laste- ja peretöö toimkonnas.” 

KALMER LIIMETS   (26) 

on koguduse liige aastast 

2000. Õpib kultuuriakadee-

mias tantsu. Vallaline. Osa-

leb laste- ja peretöö ning 

välissuhtete toimkonnas. 

“Pean oluliseks, et koguduses väärtus-

tatakse kõiki liikmeid ja nad tunnevad, 

et neile on siin koht ning nendega on 

arvestatud.”  

TARMO LOODUS      (54) 

on koguduse liige aastast 

1999. Töötab kutsekooli  

direktorina, on Viljandi voli-

kogu esimees. Abielus, 2 

last. Koguduses on olnud 

lihtliige, nõukogu ja juhatuse liige ning 

esimees. Küljendab AjaLehte. „Pean 

oluliseks koguduse kasvamist ja koos 

tegutsemist, üksteise märkamist ja  

toetamist. Teeme koos, üheskoos.“  

KATRIN KANGUS      (29) 

on koguduse liige aastast 

1999. Töötab noorsoo-

töötaja ja kokana. Katrin 

kasvatab kahte last. Siiani 

on osalenud diakooniatöös 

ja koguduse noorteõhtutel  ning aidanud 

korraldada lastetööd. „Nõukogu liikme-

na ja emana soovin kaasa lüüa 

koguduse laste- ja noorsootöös, et 

laiendada nende silmaringi.“ 

TEET KAUR          (27)         

on koguduse liige aastast 

2002. Vabakutseline: Piibli-

Misjoni toimkonna liige; 

muusik, metsa- ja haljastus-

tööline. Vallaline. Tegeleb 

noortetöö, palvuste ja muusikaga 

teenistustel kaasa teenimisega, on laste– 

ja peretöö toimkonna liige. “Pean olu-

liseks koguduse tegevust kogukonnas – 

misjonitöö, muusika.” 

KALLE KÜTTIS         (62) 

on koguduse liige aastast 

2012, EELK liige 2007. TRÜ 

geograafi ja koolipsühho-

loogi haridus ning koolikor-

ralduse magistri teaduskraad 

annavad hea baasi tööks haridusminis-

teeriumi asekantslerina. Abielus, peres 

on kolm täiskasvanud tütart. “Mehed 

mõtlevad teisiti. Tahan tegeleda kogu-

duse meeste klubiga.” 

UKU AUDOVA             (37)        

on koguduse liige aastast 

2006, EELK liige aastast 

1992. Töötab OÜ Reaal-

projekt Viljandi osakonna 

juhatajana. Abielus. Regu-

laarne jumalateenistustel osaleja ja an-

netaja, sageli talguline ning ma-

jandusküsimuste lahendaja,  juhatuse ja 

nõukogu liige. “Soovin, et kogudus 

toimiks koostöös ja jätkusuutlikult.”  

HELVE HUNT            (57) 

on koguduse liige aastast 

1999, EELK liige aastast 

1996. Töötab Põlluma-

jandusministeeriumis pea-

spetsialistina. Juhatuse liige 

2005. ja nõukogu liige 2009. aastast.  

“Annan endast parima, et tagada meil 

kultuurne keskkond ja kestlik rahakott. 

Siis on Jumalale julgem ja ausam silma 

vaadata.”   

INGRID JUHT             (22)

on koguduse liige aastast 

2011. Ta töötab Paalalinna 

Kooli muusikaõpetajana. 

Tal on 3 venda ja õde. 

Koguduses on ta natuke 

tegelenud lastekirikuga.  
Nõukogu liikmena peab ta oluliseks, et 

koguduses käiks rohkem lapsi ja noori. 

“Tahan kaasa aidata laste- ja noorte-

töös.”  

ILMI KARD                (62) 

on koguduse liige aastast 

1999. Pensionär. Tema ja 

abikaasa Meelise peres on 4 

last ja 7 lapselast. Osaleb 

diakooniatöö toimkonnas 

ning on perenaise puhkuse ajal asenda-

ja. „Soovin aidata jõudumööda kaasa 

tegevustes, mis muudavad meie kiriku 

selliseks, et inimesed tahavad siia tulla 

ja siin olla.“  

MEELIS KARD          (62)  

on koguduse liige aastast 

1999. Meelis omandas kõrge-

ma hariduse Tartu Riiklikus 

Ülikoolis, mille ta lõpetas 

majandusteadlasena.  

Hetkel on ta OÜ Aja Nägu juhatuse  

liige. Abikaasa Ilmiga on neil 4 last ja 7 

lapselast. Meelis on nõukogu liige, lööb 

kaasa majandustoimkonnas. “Tasa-

kaalukus ja arukus asjaajamises!” 

MAIE KASVANDIK     (63) 

on koguduse liige aastast 

1997. Maie omandas kesk-eri 

hariduse Viljandi Kultuur-

haridustöö Koolis. Töötab AS 

“Tere” operaatorina. Peres on 

ema ja 2 täiskasvanud last. On nõukogu 

liige, osalenud erinevate toimkondade 

töös.  „Soovin jätkata tegutsemist nõu-

kogus ja diakooniatöö toimkonnas.“ 
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REET LUBI                   (33)   

on koguduse liige aastast 

1999. Ta töötab  Viljandi 

raamatukogus diretorina. 

Peres 2 last. Koguduses on 

teinud pühapäevakooli. 

„Jaani kogudus on kohalikus kogu-

konnas oluline kõigile nii nende rõõ-

mudes kui muredes ning vastupidi – 

liikmed on olulised kogudusele. Osalen 

heal meelel majandustoimkonnas“. 

KARL LUHT               (89) 

on koguduse liige aastast 

2001, EELK liige aastast 

1943. Karl on kaupmees, 

Viljandi linna elutööpreemia 

laureaat. Abielus. Karl osaleb 

diakooniatöö ja majandustoimkonnas, 

on alati kohal talgutel. „Peame tegelema 

nendega, kes abi vajavad. Jätkan dia-

kooniatöö toimkonnas ja löön kaasa ka 

muudes ettevõtmistes.“  

ÜLLE LUISK               (39) 

on koguduse liige aastast 

1992. Viljandi Gümnaasiumi 

direktor. Peres 2 last.  

“Tahan panustada nii mõtte 

kui teoga koguduse aren-

gusse, koguduse ja koolinoorte koostöö 

kujundamisse. Gümnaasiumis on ka 

usundilugu vajalik. On oluline olla 

avatud uuele, kuid teisalt on jätkusuut-

likkuse eeldus stabiilsus ja traditsioon”. 

MIRJAM TIITUS        (37) 

on koguduse liige aastast 

2005, EELK liige aastast 

1992. Abielus Markoga, pe-

res 3 tütart. Teeb laste- ja     

peretööd, korraldab eakate 

pärastlõunaid, asendab organisti, toi-

metab AjaLehte, ajab välissuhteid … 

Väsimatu! „Olen õpetajale toeks ja 

abiks, et kõik ikka sujuks ja koguduse 

ülesehitamine kergemalt läheks.“ 

TIINA VILBERG        (45) 

on koguduse liige aastast 

1994. Ta on matemaatika 

õpetaja Jakobsoni koolis.  

Töötas koguduses sekretäri-

na, osaleb jumalateenistuste 

toimkonnas ja nõukogu töös, laulab 

ansamblis IRIS.  

„Jätkan jumalateenistuste toimkonnas ja 

löön kaasa muudes koguduse ette-

võtmistes, kus abikäsi vaja.”  

TAIMI VÄLBA            (74) 

on koguduse liige aastast 

1994. Muusikapedagoog,  

töötab koguduses muusi-

katöö korraldajana, ansam-

bel Iris juhendajana,  „Reis 

Usumaale” muusikalise korraldajana. 

„Olen valmis muusikatööd korraldama 

ja jumalateenistuste toimkonna liik-

mena jagama vastutust koguduse hea 

käekäigu eest.” 

MEELIS SUURKASK  (44) 

on koguduse liige aastast 

1997. TÜ bioloogiharidu-

sega Meelis töötab Kesk-

konnaametis spetsialistina. 

Abielus, 4 last. Meelis on 

kiriku heakorra tegija. Ta on juhatuse 

liige ja majandustoimkonna juht. “Kirik 

peab alati korras ja ilus olema, siis on 

ka hing rahulikum. Kui majandamine 

on korras, siis on kindel ja rahulik olla“. 

ÜLO STÖÖR               (73) 

on koguduse liige aastast 

1994, EELK liige aastast 

1957. Eesti Kunsti Instituu-

di haridusega arhitekt. 1966. 

aastast töötas arhitektina Vil-

jandi Linnavalitsuses. Peres 4 täis-

kasvanud last, kes elavad ja töötavad 

Tallinnas. Koguduses on tegelenud  

Jaani kiriku ajaloo uurimisega. “Loo-

dan jätkata senise tegevusega.” 

HEINO THOMSON      (58) 

on koguduse liige aastast 

1993. Töötab ettevõtjana  ja 

AS Mulgi Reisid bussijuhina. 

Abielus, 3 lapse isa. 

Koguduses on ta nõukogu 

liige. “Nõukogu liikmena soovin 

toetada koguduse kristlikku kasvatust 

noortes.  Saan kaasa aidata ka koguduse 

majandusasjades.“ 

MARKO MÄGI             (36) 

on koguduse liige aastast 

2010, EELK liige aastast 

1993. Õpib kultuuriakadee-

mias magistrantuuris ja on 

samas ka õppejõud, töötab 

Viljandi Muusikakooli õppealajuha-

tajana. “Koguduse liikmena on minu 

seotus jäänud pühapäevaste teenistuste 

tasemele. Edaspidi soovin kaasa lüüa 

koguduse muusikaelu tegemistes“. 

JAAN MÄNNIK         (51) 

on koguduse liige aastast 

1993. On ettevõtja, fo-

tograaf. Vallaline. Oli 

koguduses aastaid kella-

mees ja kirikumees. Nõu-

kogu liige.  „Leian, et senistele suun-

dadele ja tegevustele on vaja järjepide-

vust, avatust, sõbralikku keskkonda. 

Saan kaasa aidata majanduse valdkon-

nas.“  

TIINA PIHLAK            (43) 

on koguduse liige aastast 

2002. Töötab kultuuriaka-

deemias õppejõuna ja maa-

valitsuses avalike suhete 

juhina. Abielus, 2 last. Seni 

on Tiina olnud toetajaliige, kuid osale-

nud mõttekojas: kiriku ja koguduse 

tegevuste integreeritusest meie kiiresti 

muutuva  ühiskonnaga ja seosed te-

gelike vajadustega.  

MARGUS PÕLDSEPP  (43) 

on koguduse liige aastast 

1993. Kultuuriakadeemia 

diplomiga Margus töötab 

aktiivselt muusikuna ja 

Karksi-Nuia Muusikakoolis 

direktorina. Hetkel õpib akadeemias 

magistriõppes. Abielus.  

„Leian, et saan koguduses kaasa aidata 

muusikalise poole pealt. See mulle 

meeldiks“. 

GUNNAR SARANA    (47) 

on koguduse liige aastast 

2011, EELK liige aastast 

1986. Gunnar töötab laeva-

mehaanikuna. Abielus, peres 

kasvab poeg. Merelolemiste 

vahel osaleb Gunnar pühapäevastel 

jumalateenistustel. „Olulised on 

investeeringud vaimse töö pagasi suu-

rendamiseks, vaimutöö edasi andmisel. 

Meil on veel palju õppida“. 

SILVIA SORO              (37) 

on koguduse liige aastast 

1997, EELK liige aastast 

1992. Silvia on teatriõpe-

taja, näitekirjanik, lavastaja 

ja näitleja. Abielus, 2 tütart. 

Ta lavastab meie koguduse jõulu-

näidendeid ning osaleb laste- ja peretöö 

toimkonnas. “Saan kaasa lüüa  laste- ja 

peretöös ja abistada kogudust oma  

erialaste oskustega.” 
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   Esimene periood on nüüdseks seljataga ja 
õpitud on nii mõndagi. Minul oli sel perioodil 
põhirõhk norra keele õppimisel. Selgus, et  
ega see nii lihtne polegi kui alguses arvasin 
ja tundus. Keelt õpetab mulle üks tore 
vanem mees Ulf, meie keeles kõlab see Ülf, 
ja eks teised õpilased ikka üritavad ka 
väljendeid ning lauseid selgeks teha. Kui 
eelnevatel aastatel on olnud siin koolis 
mõned välismaalased, siis see aasta olen 
mina ainuke. Iseenesest päris naljakas, kui 
kogu kool algusest peale teab täpselt, kes 
ma olen, kust ma tulen ja mis mu nimi on.  
   Üldiselt on inimesed väga sõbralikud ja 
abivalmid. Ühel õhtul oli meil kodukandi 
tutvustamine, siis ma näitasin neile, kus 
väike Eesti üldse asub ja kus veel väiksem 
Viljandi. 
   Et üksteist paremini tundma õppida, oleme 
käinud erinevatel väljasõitudel. Lisaks on 
igal klassil ühe korra aasta jooksul 
meeskonnatöö seiklus. Enamusel oli see 
juba läbitud, kui meile tuli teade, et järgmisel 
hommikul kell 6 hakkab meie seiklus pihta. 
Kõik teised olid mitu päeva metsas veetnud, 
ilma toidu ja muude igapäevaste asjadeta. 

Arvasime meiega sama juhtuvat ja laena-
sime teistelt meeletu varustuse kokku, et 
lageda taeva all magades ellu jääda.  
   Järgmisel hommikul jagati meid 3-4 
liikmelistesse gruppidesse, korjati õpilas-
piletid, raha, telefonid jms. kokku. Jäi ainult 
üks telefon grupi peale. Siis viidi meid 
kinnisilmi bussidega kuskile. Aga oh ülla-     
tust — me ei sattunudki metsa, vaid hoopis 
rongiga erinevatesse linnadesse. Minu 
grupp saadeti Ski linna, kus meil oli peamine 
missioon. Korraldajad olid meeletult üles-
andeid ette andnud. Lisaks  saadeti vahe-
peal sõnumiga mõned hullud ülesanded 
juurde. Näiteks mina pidin minema ujuma, 
kui väljas olid miinuskraadid ja kõik oli jääs.  
Aga meeskonna nimel tegin selle ära.  
    Nii me siis seiklesime enda metsa varus-
tusega linnas ringi, ilma öömaja, raha ja 
dokumentideta. Tagasi kooli jõudsime järg-
mine päev, kus meid ootas korralik õhtu-
söök. 
   Õppepäevad on siin põhiliselt kahte sorti: 
ühed on eriala päevad ja teised on 
moodulite päevad. Erialapäevadel õpin 
muusikat ja need päevad veedan ma alati 

enda klassiga koos, tavaliselt ka enda 
klassijuhatajaga.  
   Oleme korraldanud siinsele kooliperele 
ühe kontserdi, õppinud dirigeerima, noote 
tundma, erinevaid instrumente jms.  
   Moodulid aga on õppeained, mida saab 
ise valida. Minu esimese perioodi 2 moodulit 
olid norra keel ja golf. Teisel perioodil on viis 
moodulit ja norra keel veel eraldi. 
   Üldiselt läheb mul hästi, norra keel tuleb  
juba ka, väikselt. Natuke kurvemaks teeb 
see, kui teised käivad pikematel vabadel 
nädalatel kodus, aga mina pean siin viibima. 
Õnneks tegevuste puudust küll ei teki, sest 
koolimajas on väga 
palju võimalusi  enda 
aja sisustamiseks. 
Alati saab midagi har-
jutada või õppida.  
  Head kodused. ilusat 
jõuluaega Viljandisse 
teile kõigile! 
 
     Matthias Kreisman, 

Üliõpilane Norras 
rahvaülikoolis 

MEESKONNA NIMEL MEESKONNA NIMEL 

TEGIN SELLETEGIN SELLE  ÄRAÄRA!!!   
Lugu koguduse  liikmelt Matthias Kreismanilt, kes 
õpib meie sõpruskoguduse stipendiaadina Norras 
rahvaülikoolis. Esimene periood on möödas, 
esimesed raskused selja taga.  

VILJANDI  JAANI KOGUDUST TUNNUSTATI 

KONKURSIL "LILLED LINNA" 
Igal aastal tunnustab Viljandi linn hea töö eest tublimaid kinnistuomanikke. Viljandi linna-

ruumis on palju rohelust, lilleampleid ja -peenraid. Linnas jalutades pakuvad silmailu kaunilt 

ja omapäraselt kujundatud aiad, kiviktaimlad, lillede ja madalhaljastusega meeldivaks 

muudetud ühiskondlikud hooned, äri- ja büroohooned. 
 

8. novembril anti Viljandi Linnavalitsuse pidulikul vastuvõtul Viljandi Jaani kogudusele      

tunnuskiri ja tunnusmärk konkursi "Lilled linna 2012” aasta tulemuste eest.  
 

Tänusõnad kõikidele Jaani koguduse liikmetele, töötajatele ja vabatahtlikele, 

eelkõige Meelis Suurkasele ja tema abikaasale, kes on selle austava tunnustuse 

heaks oma olulise panuse andnud. 

1. jõulupühal, 25.detsembril kell 11 Viljandi Jaani kirikus  
 

PEREMISSA KOOS JÕULUNÄIDENDIGA PEREMISSA KOOS JÕULUNÄIDENDIGA PEREMISSA KOOS JÕULUNÄIDENDIGA    
 

"Ma tahaksin ingleid näha ..." "Ma tahaksin ingleid näha ..." "Ma tahaksin ingleid näha ..."    
 

Lia Kaljuste jutul põhinev näidend räägib poisist, kes tunneb tavapärases 
jõuluootuse saginas, et tema tahab seekord hoopis midagi erilist. Tahab 
näha ingleid. Ja sellest, et mõnikord võime me ise ootamatult osutuda 
ingliteks kellegi jaoks, kellest hoolime, kellele püüame kinkida veidi rõõmu 
ja jõuluvalgust.  
Näidendi lavastab Silvia Soro, osatäitjatena astuvad üles Jaani ja Pauluse 
koguduse lapsed, noored ja täiskasvanud, samuti mõlema koguduse vaimulikud ja juhatuste ning 

nõukogude liikmed.                                          Pärast jumalateenistust ühine jõulupuu keldrisaalis!     
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TÄNAME TÄNAME 

KORJANDUSTEL KORJANDUSTEL 

ANNETANUIDANNETANUID  
  

4. novembril annetasid 49 

teenistusel olnut Wittenbergi 
kiriku remondiks 85,19 € 

11. novembril annetasid 54 
teenistusel olnut lastekiriku 
heaks  88,19 € 

18. novembril annetasid 42 
teenistusel olnut 
diakooniatöö ja eakate 
jõululõuna heaks 38,02 €  

25. novembril annetasid 38 
teenistusel olnut kantseleisse 
printeri ostuks 34,49 € 

  

TÄNAME  TÄNAME  

NOVEMBRIKUU  NOVEMBRIKUU  

LIIKMEANNELIIKMEANNE--

TAJAIDTAJAID    
HELVE HUNT, RAILI MERI, 
MEELIS SUURKASK, AARNE 
RAUDMÄE , EVA JA TARMO 
LOODUS, TIINA LEIARU, KEA 
LÄTTE, TIINA VILBERG, TIMO 
KALLAS, EDA AAS, GUNNAR 
SARANA, PILVI PARRI, MEELIS 
ATONENI PERE, TIIA SÜLLA, 
EVIJA LEIARU-KULDSAAR JA 
MARKO KULDSAAR, SALME 
ANNUS, ANDRA TETSMANN, 
TAIMI VÄLBA, ENN JA KAIDI 
KULLAMA, VAIKE  ZALÕBINA, 
KÄTLIN JUURAM, ANGELA 
LEIARU-INDRIKO  JA  INNO 
INDRIKO, RAUL ALLIKSAAR, 
JANEK KINK JA JELENA 
PÄRLE, IISI KAASIK, IRINA VA-
RES, HELI ARAK, INGRID 
JUHT, ENN TAMMOJA, RAINA 
LUHAKOODER, MIKK KARD, 
KEIDA JA INDREK TIRMASTE, 
EDA LAUER, KADRI KESSA, 
LIIS JA RAIKO MUTLE, ENNA 
JA TIIT-UKU AUDOVA, KALLE  
JA TIIA KADALIPP, ILMI JA 
MEELIS KARD, MADE KELLO, 
RIIN RODENBERG, ANDRES 
REGO, AVE MOLSTER, VALLY 
SPEEK, HILLART JA TIIU-MAI 
MIRKA, REET POST, LAINE 
MADISSON, ÕIE UNIVER, LIN-
DA KLAOS, MARK JA AIME 
KAUP, LAINE TAMM, VALVE 
SCHVEDE, HILDA KALJULA, 
HELVI-MARIA KALLIKORM,  EVI 
JA AVO TAMM, EDA MEIDLA, 
ADA TAMMOJA, ÜLLE LUISK, 
HEINO LAAGUS.  
 

AS VESTMAN GRUPP JA 
PORVOO SÕPRUSKOGUDUS 
 

KRISTI POOLAK JA PIRET 
PÄÄR  ANNETASID LEERITASU 

. 

Novembrikuu 9. päeval toimus koguduse nõu-

kogu praeguse koosseisu viimane koosolek,   

väljasõiduistung Viljandi Ühendatud Kutsekesk-

kooli õpilaskodus. Ühises kohviringis tehti vii-

mased otsused ja vaadati tagasi möödunule. Aru-

tati toimkondade tegevust, kinnitati toimkondade 

koosseisud ja täpsustati nõukogu valimisega 

seonduvat. Kohal oli 16 nõukogu liiget.  

Õpetaja Marko Tiitus kiitis toimkondade tublit 

tegevust, juhid tutvustasid liikmeid tänavusel 

hooajal: (2012 sügis kuni 2013 sügis):  

laste- ja peretöö toimkond: esimees Mirjam 

Tiitus, liikmed Minna Ilmaniemi, Kristiina Ehin, 

Katrin Kangus, Teet Kaur, Kalmer Liimets,  

Silvia Soro; 

diakooniatöö toimkond: esimees Enna Au-

dova, liikmed Raja Aardevälja, Maie Kasvandik, 

Ilmi Kard, Ene Laur, Karl Luht, Ebe Meiesaar, 

Kaie Orgo, Maarika Sibrits; 

jumalateenistuste toimkond: esimees Marko 

Tiitus,  liikmed Raja Aardevälja, Helve Hunt, 

Kairi Kajo, Tiina Vilberg, Taimi Välba; 

välissuhete toimkond:  esimees Marko Tii-

tus, liikmed Minna Ilmaniemi, Kalmer Liimets, 

Mirjam Tiitus; 

majandustoimkond:   

esimees Meelis Suurkask, liikmed Meelis Kard, 

Tarmo Loodus, Karl Luht, Taavi Sõukand. 
 

Nõukogu üksmeelse otsusega on toimkondade 

koosseisud kinnitatud. 

Viljandi Jaani koguduse nõukogu valimised toi-

muvad  6.-13. jaanuaril 2013. Nõukogu otsustas 

avaldada olulisemad punktid valimiste korra 

kohta koguduse Aja Lehe detsembrikuu numbris 

ja kodulehel. Nõukogu on otsustanud, et vali-

tavas nõukogus on 24 liiget ja 6 asemikku. 

Koguduse õpetaja, nõukogu ja juhatus on esita-

nud valimisteks ühise kandidaatide nimekirja.  
 

Õpetaja Marko Tiitus ise-

loomustas ülesseatud kan-

didaate, nõukogu kiitis üles-

seatud kandidaatide nime-

kirja heaks ning tunnustas 

õpetaja Marko Tiituse 

tegevust nõukogu liikmekan-

didaatide leidmisel.  
 

Huvitava ja kokkuvõtliku 

ülevaate Viljandi Jaani 

koguduse nõukogu tegevu-

sest aastail 2009-2011 andis õpetaja Marko Tii-

tus. Tema ettepanek oli, et uus nõukogu võiks 

seada eesmärgiks  koostööpartnerite leidmise,  

hoida ja säilitada kõike head, mida on tänaseks 

saavutatud, ning panna senisest rohkem rõhku 

sisulisele tööle. Lõpetuseks kuulusid õpetaja 

tänusõnad nõukogu liikmetele usalduse ja isik-

liku toetuse eest. Ka nõukogu polnud kitsi tänu-

sõnade jagamisega. Enna Audova tänusõnad 

nõukogu nimel kuulusid koguduse õpetajale 

Marko Tiitusele, juhatuse esimehele  Tarmo 

Loodusele  ja juhatuse liikmetele Helve Hundile, 

Uku Audovale ning Meelis Suurkasele. 
 

Nõukogu väljasõiduistungi juurde kuulusid ka 

kohv ja koogid, tutvumine VÜKK-i õpilaskodu-

ga, slaidiprogramm koguduse ettevõtmistest ning 

saun.  
 

Kuusteist tänast nõukogu liiget 

on otsustanud kandideerida ka 

uude nõukogusse. Edu neile 

valimistel! 

Eda Lauer 

sekretär-juhiabi 

KOGUDUSE NÕUKOGU PIDKOGUDUSE NÕUKOGU PIDKOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS AS AS 

KOKKUVÕTTEKOOSOLEKUTKOKKUVÕTTEKOOSOLEKUTKOKKUVÕTTEKOOSOLEKUT   

LIIKMESANNETUSED ON OODATUDLIIKMESANNETUSED ON OODATUD  
 

1. detsembriks on 241 koguduseliiget toetanud meid oma iga-aastase 

liikmesannetusega. Aitäh teile! See on küll pisut rohkem kui möödunud aastal 
samal ajal, kuid oma tänavusi tegemisi plaanides oleme arvestanud 300 liikmes-

annetajaga. Vaadates koguduse detsembrikuu kava on selge, et jumalateenistuste, 
kontsertide ja koolide jõulukirikute arv on võrreldes eelmise aastaga mitmekordne.  
Tahame koguduseliikmetele ja linnarahvale pakkuda sooja ja valget kirikut hea 
muusika ja sõnumiga. Oleme välja andnud mahuka Aja Lehe ning kantseleisse tööle 
võtnud täisajaga sekretär-juhiabi. See kõik kasvatab paratamatult ka kulusid. 

Hea koguduseliige! Koguduse juhatus ootab Sinu annetust kas koguduse 
pangaarvele 100 220 503 960 04 või sularahas koguduse kantseleisse. Liikmes-
annetust käesoleva aasta eest saab teha kuni 31. detsembrini, uuel aastal tehtud 

annetused arvestab infosüsteem Koguja automaatselt 2013. aasta annetuste hulka. Kui 
soovid tulumaksuvabastust annetusele, siis palun teavita sellest sekretär-juhiabi. 

 

Toeta kogudust ja anna oma osa evangeeliumi levikuks! 



www.eelk.ee/viljandi.jaani 

Lk 8 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.   

 

KIRIK ja KIRIK ja KIRIK ja 
KANTSELEI KANTSELEI KANTSELEI 
ON LAHTION LAHTION LAHTI   

esmaspäeval 10-14, 
teisipäeval 13-16,     

kolmapäeval 10-14 
neljapäeval 14-18,  
pühapäeval  9-9.45   
ja pärast teenistust 

 

KANTSELEI KANTSELEI KANTSELEI 

ON KINNION KINNION KINNI   
24., 25. ja 26. 

detsembril ning  

1. jaanuaril  
 
   

ÕPETAJA ÕPETAJA ÕPETAJA    
MARKO TIITUSEMARKO TIITUSEMARKO TIITUSE   

KÕNETUNNIDKÕNETUNNIDKÕNETUNNID   
 

teisipäev  kell 13-16 ja 

neljapäev kell 14-17 
 

PIHIAEG 
teisipäeval kell 16-17 

või kokkuleppel 

Viljandi Jaani kogudus:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õp Marko Tiitus:                       
tel 53 41 33 94                          
e-post: marko.tiitus@eelk.ee   
 

Sekretär-juhiabi Eda Lauer:                       
tel 58 07 30 80                               

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
 

Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Eda Lauer, 
Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus 
Kuulutused ja artiklid saata  
koguduse e-posti aadressile 

Ajast igavikku 
kutsutud ja kristlikult 

maetud 
 

Elgi RegoElgi Rego  
  

(5.10.1937 – 31.10.2012)  

Matusetalitus 
3.11.2012 

Jõuluajal mõtleme eriliselt oma 

koguduse kõige eakamatele 

liikmetele - teile on jõuluvana 

toonud väikese pakikese ja  
õpetaja Marko Tiitus    

koos abikaasa Mirjamiga  
ootavad 70-aastaseid ja 

eakamaid koguduseliikmeid    
 

18. detsembril kell 12 
 

keskpäevakeskpäeva--

palvusele ja palvusele ja 

pidulikule pidulikule 

jõululõunalejõululõunale    
 

Palume osalejatel ennast 

hiljemalt 11. detsembriks  

kantseleis juhiabi Eda  

juures kirja panna.  
 

Vastuvõtu korraldab toimekas            

diakooniatöö toimkond  

JAANI KOGUDUS PEAB 
SÜNNIPÄEVA — 540!  

 

27. detsembril, apostel ja evangelist Johannese 

päeval pühitseb Jaani kogudus 540. aastapäeva.  
 

1466-1472 rajasid frantsisklased Viljandisse 

kloostri ja kiriku ning sestpeale on selles hoones 

kuulutatud Jumala Sõna ja jagatud pühi 

sakramente, palvetatud Jumala poole ning 

ülistatud Tema armu ja heldust.  
  

Võimud, ideoloogiad ja riigikorrad on 

vaheldunud, kogudus on jäänud püsima. 

 Kirik on ikka ja jälle varemetest üles ehitatud.  
 

27.12.1992 taaspühitseti Viljandi Jaani kirik 

pärast seda, kui siin oli nõukogude võimude 

tahtel olnud üle 40 aasta kaubaladu. Niisiis sai 

see pühakoda 20 aastat tagasi uue elu ning 

tänavu on põhjust pidada topeltsünnipäeva. 
 

Neljapäeval, 27. detsembril kell 17 

Viljandi Jaani kirikus 
JOHANNESEPÄEVA MISSAJOHANNESEPÄEVA MISSAJOHANNESEPÄEVA MISSA   

Viljandi Jaani kirik ja kogudus 540. 

Jutlustab peapiiskop Andres Põder, teenivad praost 

Marko Tiitus ja külalisvaimulikud. Organist Kalev 

Rajangu, laulab Viljandimaa kammerkoor Toomas 

Volli ja Kadi Ritsingu juhendamisel. 

Jumalateenistusel tehtud annetustega toetame kiriku 

käärkambri remonti, mis toimub 2013 jaanuaris. 
 

Kui Sa ei saa teenistusele tulla, kuid soovid teha 

kogudusele sünnipäevakingi, tee ülekanne:  

100 220 503 960 04  

märgusõnaga KÄÄRKAMBER. 

DETSEMBRIKUU KONTSERDID VILJANDI JAANI  KIRIKUS 
 

1.12     kell 18.30    I ADVENDILAUPÄEVA  KONTSERT. Jaani koguduse naisansambel Iris, Pauluse koguduse se-
  gakoor, Viljandi Paalalinna Kooli lastekoor, Viljandimaa Slaavi Kultuuri Ühingu ansambel  
  Vesna, Muusikakooli õpetajad 
2.12     kell 19 KONTSERT: Tõnis Mägi ja Maire Eliste Muusikakool. Piletid  5-25 € 
7.12     kell 19 KONTSERT:  Viljandi Linnakapell. Sissepääs vaba 
8.12     kell 16 ADVENDIKONTSERT:  Meeskoor Sakala ja poistekoor Mulgipoisid  
13.12   kell 18 VILJANDI MUUSIKAKOOLI jõulukontsert                                           
15.12   kell 17 JÕULUKONTSERT: Tartu Ülikooli kammerkoor 
16.12   kell 13 KONTSERT: „Valgus Inimese sees“: Mareks Lobe  (laul) ja Piret Aidulo (orel). Piletid 7/5 € 

18.12   kell 18 VIIRATSI KOOLI  JÕULUKIRIK  

20.12   kell 11 VILJANDI KAARE KOOLI  JÕULUKIRIK 

20.12   kell 18 KONTSERT: Eesti Rahvusmeeskoor esitab Gregoriuse jõulumuusikat. Piletid 8 € 
21.12   kell 9 KALMETU KOOLI JÕULUKIRIK 

           kell 12.30 VILJANDI GÜMNAASIUMI JÕULUKIRIK 
           kell 17 VILJANDI VABA WALDORFKOOLI JÕULUKIRIK 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
mailto:viljandi.jaani@eelk.ee

